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 ‘‘General’’ કેટેગરી Select કરનાર (શારીદરક ખોડખાપંણ તથા માજી સૈતનક કેટેગરી 
તસવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની તનયત સમયમયાગદામા ંપરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા 
ઉમેદવારોનુ ંઅરજી ફોમગ કોઇપણ જાતની જાણ કયાગ વગર મડંળ દ્વારા ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

૯.   ૫રીક્ષા પધ્િતિ :- 
મડંળ દ્વારા તનયત સમયમયાગદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અરજીઓની પ્રાથતમક ચકાસણી 

( એક કરતા ંવધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ ? અને પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ ?) કરીને લાયક 
ઉમેદવારોની પરીક્ષા (૧) પ્રથમ તબક્કામા ંલખેીત સ્પિાગત્મક કસોટી (OMR) ભાર્-૧ અને (૨) 
ત્યારબાદ બીજા તબક્કામા ં કુલ જગાના મેરીટના ધોરણે કેટેગરી વાઈઝ અંદાજીત ત્રણ ગણા 
ઉમેદવારોની કોમ્પ્યટુર પ્રોદફસીયન્સી (કાયગક્ષમિા) ટેસ્ટ ભાર્-૨ - એમ બે કસોટીઓ લેવામા ં
આવશે. જેની તવગતો નીચ ેમજુબની રહશેે. 

 

 (ક)    ભાર્-૧ : લેબખિ કસોટી : ઓ્ટીકલ માકગ  રીડીંર્ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર, ગિુ :૧૫૦, સમયઃ બે કલાક.  
 

૧ સામાન્ય જ્ઞાન: ગજુરાતનો ઇતતહાસ, ભગૂોળ અને સસં્કૃતત, ભારતનુ ં બધંારણ, 
રમતગમત,સામાન્ય તવજ્ઞાન,વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્પ્યટુરને લગતુ ંસામાન્ય જ્ઞાન, 
પયાગવરણ, જાહરે વહીવટ,સરકારી યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અન ે ડીઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્ટ તવગેરે 

૬૦ ગણુ 

૨ ગજુરાતી સાદહત્ય, ગજુરાતી વ્ યાકરણ ૪૦ ગણુ 
૩ અંગ્રેજી વ્યાકરણ ર૦ ગણુ 
૪ ગાણણતક કસોટીઓ, ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ ૩૦ ગણુ 
કુલ  ૧૫૦ ગિુ 

  
નોંિ : (૧)    (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ) અને Optical Mark Reader (OMR) 

પધ્ધતતની રહશેે. (ii) દરેક પ્રશ્નનો ૦૧ (એક) ગણુ રહશેે. (iii) ઉમેદવારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ 
આપવાના રહશેે. (iv) ખોટા જવાબ દીઠ, છેકછાક વાળા જવાબદીઠ કે એક કરતા ંવધ ુ
તવકલ્પ પસદં કરેલા જવાબદીઠ મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી કરવામા ંઆવશે, 
નેગેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશે. (v) દરેક પ્રશ્નના જવાબોમા ંએક તવકલ્પ "E" “Not attempted” 
રહશેે, ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ તવકલ્પ પસદં કરી 
શકશે અને “Not attempted” તવકલ્પ પસદં કરવાના દકસ્સામા ંનેગેટીવ માકીંગ લાગ ુપડશે 
નહીં. (vi) પ્રશ્નના આપેલા બધા તવકલ્પોમાથંી કોઇ પણ તવકલ્પ પસદં નહીં કરવામા ંઆવ ે
તો, મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી (નેગેટીવ માકીંગ) કરવામા ંઆવશે. 

(ર) લેણખત પરીક્ષામા ંઉિીણગ થનાર ઉમેદવારોને ભાગ-૨ કોમ્પ્યટુર પ્રોદફશીયન્સી (કોમ્પ્યટુર 
કાયગક્ષમતા) કસોટી માટે બોલાવવામા ં આવશે. કુલ ખાલી જગાના મેરીટના ધોરણ ે
કેટેગરીવાર અંદાજે ત્રણ ગણા જેટલા ઉમેદવારોને કોમ્પ્યટુર પ્રોદફશીયન્સી(કાયગક્ષમતા) 
કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 

 (ખ) ભાર્-ર:કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી(કાયગક્ષમિા કસોટી) ગિુઃ૭૫, સમયઃ૧ કલાક ૧૫ મીનીટ.  
 

૧ એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ૧૫ ગણુ 
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૨ ઈમેઈલ કરવા(વીથા ફાઈલ એટેચમેન્ટ) ૧૫ ગણુ 
૩ પાવર પોઈન્ટ ૧૫ ગણુ 
૪ વડગ ટાઇપીંગ/વડગ ફોમેટીંગ(અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) ૩૦ ગણુ 

કુલ  ૭૫ ગિુ 
 
(ર્)   લઘતુ્તમ લાયકી િોરિ:   

 મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટેનુ ંલાયકી ધોરણ મડંળ ઠરાવશે. પરંત ુપરીક્ષા તનયમોની જોગવાઇ 
મજુબ, કોઇપણ સજંોગોમા ંઅનામત કેટેગરી સદહતની તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે લધિુમ 
લાયકી ધોરણ, દરેક કસોટી માટે કુલ ગણુના ૪૦ % ગણુ રહશેે. લેણખત કસોટીમા ંમેરીટના ધોરણે 
ઉિીણગ થનાર ઉમેદવારો પૈકી કુલ ખાલી જગાઓની સખં્યાના કેટેગરીવાર અંદાજે ૩ (ત્રણ) ગણા 
ઉમેદવારોને કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી (કાયગક્ષમતા)  કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 

 (ઘ)(૧) “મદદનીશ આદદજાતત તવકાસ અતધકારી” વગગ-3 સવંગગની જગા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : 
લેણખત કસોટી : ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ (OMR) પ્રશ્ન૫ત્ર તથા ભાગ-ર: કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી 
(કોમ્પ્યટુર કાયગક્ષમતા) કસોટી બનેંમા ંમેળવેલ સયંકુ્ત ગણુના આધારે તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

  (૨)  આ જાહરેાત હઠેળની જગા માટે મૌખીક કસોટી લવેામા ંઆવશે નહીં. 
    (૩) પસાંદર્ી યાદી/પ્રતિક્ષા યાદી િૈયાર કરિાની પધ્િતિ:-  

            ઉમેદવારોએ ઉકત પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કા ભાગ-૨ 

ની કોમ્પ્યટુર પ્રોદફસીયન્સી ટેસ્ટ -એમ બનેં કસોટીમા ં મેળવેલ સયંકુ્ત ગણુના મેરીટસના આધારે 
કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગાની તવગતો ધ્યાને લઇ પસદંગી યાદી/પ્રતતક્ષા યાદી તૈયાર 
કરવામા ંઆવશે.  

 ૧૦.    સામાન્ય શરિો:- 
(૧)  જાહરેાતમા ંજે કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જગાઓ અનામત છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારને જ 

ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમા ંલીધા બાદ 
માજી સૈતનકો તસવાય વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગથી વધે નહીં તે રીતે જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ં
છૂટછાટ મળશે.  

(૨)  ણબનઅનામત તથા અનામત વગોના મદહલા ઉમદેવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ 
ગણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની ઉંમર સધુી જ ઉ૫લી વયમયાગદામા ંછુટછાટ 
મળશે.  

  (૩)  (૧) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ જાતિ અંરે્નુાં સક્ષમ સત્તાતિકારીનુાં પ્રમાિપત્ર ગજુરાિ 
સરકાર દ્વારા િખિો િખિ તનયિ કરેલ નમનૂામાાં મેળવેલ હોવુ ંજોઇશે. (૨) સા. અન ેશૈ. ૫.વગગના 
ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં સામાજીક ન્યાય અન ે અતધકારીતા 
તવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવ િમાકં- સસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અની જોગવાઈ મજુબથી 
તનયત થયેલ નમનુા પદરતશષ્ટ-૪ તથા તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ  િમાકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 
૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ િમાકં: સશપ/ ૧૨૨૦૧૭/ ૧૨૪૩૮૨/અની 
જોગવાઈ મજુબ,િા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૭થી અરજી કરવાની છેલ્લી િા૩૧/૦૭/૨૦૧૯ દરતમયાન મેળવલે 
અસલ પ્રમાણ૫ત્રનો નબંર અન ેતારીખ ઓન લાઈન અરજી કરતી વખત ેદશાગવવાના ંરહશેે. 
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     સક્ષમ અતધકારી દ્વારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ય 
ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. 
સામાજીક અન ેશૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ 
તનયત નમનુામા ંનોન દિતમલીયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાન ુરહશેે. (૩) 
સામાજીક અને શકૈ્ષણણક રીત ે ૫છાત વગગના ૫દરણીત મદહલા ઉમેદવારે આવ ુ નોન િીમીલેયર 
પ્રમાણ૫ત્ર તમેના માતા- તપતાની આવકના સદંભગમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના ૫તતની આવકના સદંભગમા ંઆવ ુપ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામા ં
આવશે. (૪) જો સામાજીક અન ેશૈક્ષણણક રીતે ૫છાત વગગના ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ૫ત્ર મડંળ ઘ્વારા 
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ નદહ હોય તો, તેમજ તેઓ ણબન અનામત ઉમેદવાર 
તરીકેની વયમયાગદામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય ગણાશ ેનદહ. (૫) પરીક્ષા ફી 
ભયાગ બાદ રીફડં મળવાપાત્ર નથી તેમજ તે ફી અન્ ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ં
આવશે નહીં. તથા અરજી કયાગ બાદ ૫રત ખેંચી શકાશે નદહ. (૬) ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોએ 
તનયત પરીક્ષા ફી ભરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી તવચારણામા ં લેવામા ં આવશે નહીં. (૭) 
આગળની ભરતી પ્રદિયા સદંભે મડંળ દ્વારા આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની 
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં (૮)  એથલેદટકસ(રેક અને દફલ્ડ રમતો સદહત), બેડતમન્ટન, 
બાસ્કેટબોલ, દિકેટ, ફટબોલ, હોકી, સ્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેતનસ, વોલીબોલ, ટેતનસ, વેઈટણલફટીંગ, 
રેસણલિંગ, બોકતસિંગ, સાઈકણલિંગ, જીમ્પનેસ્સ્ટકસ, જુડો, રાઈફલ શદૂટિંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, 
ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્ પધાગ, શતરંજ, હને્ ડબોલ ની રમતો-ખલેકુદમા ં (1) રાષ્રીય / 
આંિરરાષ્રીય અથિા (2) આંિર યતુનિતસિટી અથિા (3) અબખલ ભારિ શાળા સાંઘ ઘ્િારા યોજાિી 
સ્પિાગઓમાાં માત્ર પ્રતતતનતધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારન ે૫સદંગીમા ંઅગ્રતા માટે તેમને માત્ર 
પ્રથમ તબક્કા ભાગ-૧ ની સ્પધાગત્મક લેણખત પરીક્ષામા ંમેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ 
ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. તથેી ઉકત ત્રણ સ્ તરની સ્ પધાગઓમા ંઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય તેવા 
જ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ં જરૂરી તવગતો દશાગવવાની રહશેે. ઉકિ ત્રિ સ્િર તસિાયની 
સ્પિાગઓમાાં ભાર્ લીિેલ િોય િો િેને અગ્રીમિા માટે માન્ય ર્િિાની રિિેી ન િોિાથી િેિા 
ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં તિર્િો દશાગિિાની રિશેે નિીં. ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધાગઓમા ંભાગ 
લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ િમાકં :સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/ગ.ર 
તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર /૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.રમા ંતનયત કયાગ મજુબના 
સિાતધકારી પાસેથી તનયત નમનૂામા ંમળેવેલ જરૂરી પ્રમાણ૫ત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
સમયે રજુ કરવાનુ ં રહશેે.(તનયત નમનૂા મડંળની વેબસાઈટ પર મકૂવામા ં આવેલ છે.) આવુ ં
પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થશે. (૯) સામાન્ય વહીવટ 
તવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.રમા ં તનદેતશત 
પ્રવતગમાન તનયમો અનસુાર તવધવા મદહલા ઉમેદવારો માટે પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે તેઓને 
પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ 
બનેં પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના ૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. પરંત ુતેઓએ તનમણ ૂકં 
સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલા ન હોવા જોઇએ.  અને તે અંગ ેમડંળ માગંે ત્યારે તમામ પરુાવા અસલમા ં
રજુ કરવાના રહશેે. (૧૦)  મડંળ તરફથી આ૫વામા ંઆવતી જરૂરી સચુનાઓ જોવા માટે મડંળની 
વેબસાઈટ અવાર નવાર જોતા રહવે ુ.ં  

૧૧. સામાન્ય સિુનાઓ:- 
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    (૧). ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંભરેલ તવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રદિયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશે 
અને તેના પરુાવાઓ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે. અન્યથા  
ઉમેદવારી જે - તે તબકકે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

(૨). ઉમેદિાર અરજી૫ત્રકમાાં જે ફોટો upload કરે છે, િેની પાસપોટગ સાઈઝના ફોટાની એક કરિાાં 
િધ ુકોપીઓ પોિાની પાસે રાખિી અને આ જાિરેાિની સમગ્ર  ભરિી પ્રદક્રયામાાં િે જ ફોટાની 
કોપીનો ઉપયોર્ કરિાનો રિશેે. (જેમ કે ૫રીક્ષા સમયે િાજરી૫ત્રકમાાં લર્ાિિો િેમજ અસલ 
પ્રમાિપત્રોની િકાસિી સમયે પિ િે  જ ફોટાની કોપી રજુ કરિાની રિશેે.)  

(૩). ઉમેદિાર અરજી૫ત્રક ભરિી િખિે જે મોબાઈલ નાંબર દશાગિે છે િે જ નાંબર િાલ ુ  રાખિો 
અને ભરિી પ્રક્રીયા પિૂગ થાય ત્યા સિુી જાળિી રાખિો.   

(૪) મડંળ જે કોઈ ઉમેદવારને (૧) તેન ેઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે, 
મડંળના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અતધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ 
કરવા માટે (ર) બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસ ેપોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા 
માટે (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથ ેચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો 
સાદર કરવા અથવા ગેરરીતત આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માદહતી 
છુપાવતા હોય તેવા તનવેદનો કરવા માટે (૬) ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય 
કોઈ અતનયતમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આશ્રય લવેા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્પયાન ગેરવ્યાજબી 
સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉિરવહીમાથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, 
ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે, હસ્તણલણખત સાદહત્યની મદદથી, મોબાઇલ, અથવા 
અન્ય ઇલેકરોતનક ઉપકરણો સાથે રાખવા કે, તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા વાતચીત ઘ્વારા નકલ 
કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીતતઓ પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીતત આચરવા માટે (૮) 
લખાણોમા ંઅશ્શ્લલ ભાષા અથવા ણબભત્સ બાબત સદહતની અપ્રસ્તતુ બાબત લખવા માટે (૯) 
૫રીક્ષાખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂકં કરવા માટે (૧૦) ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે મડંળે 
રોકેલા સ્ટાફની સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીદરક રીતે ઈજા કરવા માટે 
(૧૧) પવૂગવતી િમ- ૧ થી ૧૦ ખડંોમા ં તનદદિષ્ટ કરેલ તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો 
પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા માટે અથવા (૧ર) ૫રીક્ષા આ૫વા માટે 
તેન ે૫રવાનગી આ૫તા તનેા પ્રવેશ૫ત્રમા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ સચુનાનો ભગં કરવા 
માટે દોતષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોતષત હોવાનુ ંજાહરે કયુગ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને 
પાત્ર થવા ઉ૫રાતં-(ક) મડંળ,  જે ૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી 
શકશ,ે અથવા (ખ)(૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટે લેવાતી કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ંબેસવામાથંી અથવા 
(ર) રાજય સરકાર પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા તનદદિષ્ટ મદુત 
માટે બાકાત કરી શકશે. (૧૩) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, અન્ય ભરતી બોડગ, અન્ ય 
સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્ તકની સસં્ થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક 
ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલ ુહશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જે તે 
તબકે્ક આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫) ઉમેદવારે અરજી૫ત્રકમા ંબતાવેલી કોઈ૫ણ તવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે 
રજુ કરેલ જન્મ તારીખ, શૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જાતત, અનભુવ તવગેરેને લગતા પ્રમાણ૫ત્રો 
ભતવષ્યમા ંજે તે તબકકે ચકાસણી દરમ્પયાન ખોટા માલમુ ૫ડશે તો તેની સામ ેયોગ્ય કાયદેસરની 
કાયગવાહી કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી મડંળ ઘ્વારા ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે. 
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તેમજ અન્ ય સવંગોની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામા ં આવશે. તેમજ જો 
૫સદંગી/તનમણ ૂકં થયલે હશ ેતો ૫સદંગી/તનમણ ૂકં, મડંળ/તનમણ ૂકં કરનાર સિાતધકારી દ્વારા 
કોઈ૫ણ તબકકે ‘‘રદ‘‘ કરવામા ંઆવશે.  

(૬) મડંળ ઘ્વારા લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેણખત કસોટી કે કોમ્પ્યટુર પ્રોફીસીયન્સી કસોટીમા ંઉિીણગ 
થવાથી જ ઉમેદવારને તનમણ ૂકં માટેનો હક્ક મળી જતો નથી. તનમણ ૂકં સમય ેસિાતધકારીને 
ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને તનમણ ૂકં આ૫વામા ંઆવશે.  

(૭) ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવારે તનમણ ૂકં સિાતધકારી ઠરાવે તે શરતોન ેઆતધન તનમણ ૂકં મેળવવાન ે
પાત્ર થશે.  

(૮) ઉમેદવાર પોત ે૫રીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંતંધત જગા ઉ૫ર તનમણ ૂકં કરવાનો 
દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં, તનમણ ૂકં કરનાર સિાતધકારીને પોતાન ેએવી ખાતરી થાય કે 
જાહરે સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેન ે૫ડતો મકુી શકાશે. તનમણ ૂકં બાબત ે
તેઓનો તનણગય આખરી ગણાશે. 

(૯) ભરતી પ્રદિયા સપંણૂગ૫ણ ેગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) તનયમો-૧૯૬૭ 
(વખતો વખતના સધુારા સદહત) અને તે અન્વય ે જે તે સવંગગના ઘડવામા ં આવેલ ભરતી 
તનયમોન ેઆતધન રહશેે. 

(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રિીયા પણૂગ ન થાય ત્યાસધુી કોઈ પણ પ્રકારની માદહતી માગતી આર.ટી.આઈ. 
એક્ટ હઠેળની કોઈ પણ અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. નહી.   

૧૨. આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રદિયામા ંકોઈ૫ણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કરવાની કે “રદ” કરવાની 
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સપંણૂગ હક્ક / અતધકાર રહશેે અન ેમડંળ આ 
માટે કારણો આ૫વા બધંાયલે રહશેે નહીં. 

 
 
 

 

િારીખ: ૨૦/૦૬/૨૦૧૯  
સ્થળ:- ર્ાાંિીનર્ર 

            સબિિ 
ગજુરાિ ર્ૌિ સેિા ૫સાંદર્ી માંડળ,  
           ર્ાાંિીનર્ર 

  


